
Remont zabytków

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca w obszary wiejskie”, 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. 

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, współfinansowana jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4 Wsparcie na 

rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.



Remont zabytków

Planowany nabór – 23.04-10.05.2021 r.

Wnioski składamy bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub 

osobę upoważnioną,

w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej oraz dwóch w wersji 

elektronicznej



Remont zabytków

Limit środków wynosi € 92 632,00 

Indykatywny limit w PLN 370 528,00 zł



Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z

dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność" objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.

U. z 2015 poz. 1570).



Zakres pomocy

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Operacja służy zaspokajaniu potrzeb 

społeczności lokalnej.



Obszar LSR

Przez obszar wiejski objęty LSR rozumie się obszar gmin wiejskich,

miejsko-wiejskich i miejskich objęty LSR, z wyłączeniem obszaru

miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców Gminy :

Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół, Suchy Las.



Beneficjent

Osoba fizyczna, jeżeli: 

- jest obywatelem państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, 

- jest pełnoletnia, 



Beneficjent

Osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej 

oddziału znajduje się na obszarze wiejskim 

objętym LSR



Beneficjent

•Jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną



Beneficjent

Beneficjentowi został nadany numer identyfikacyjny 

w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności – biuro 

powiatowe ARIMR- należy złożyć właściwy wniosek



Okres realizacji operacji

Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, 

a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem 

rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez 

beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz 

złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po 

zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od 

dnia zawarcia umowy (lecz nie później niż do 31.12.2022, 

31.12.2023)



Operacja:

Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, 

zakłada realizację inwestycji na obszarze 

wiejskim objętym LSR



Operacja:

Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na 

nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub 

podmiot ten posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele określone we wniosku o 

przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji 

operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do 

zapewnienia trwałości operacji 



Warunki realizacji operacji

Podmiot wykaże, że: 

a) posiada doświadczenie w realizacji 
projektów o charakterze podobnym do 
operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do 
przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować, lub… 



Warunki realizacji operacji

c) posiada kwalifikacje odpowiednie 

do przedmiotu operacji, którą 

zamierza realizować, jeżeli jest osobą 

fizyczną, lub 

d) wykonuje działalność odpowiednią 

do przedmiotu operacji, którą 

zamierza realizować; 



Warunki realizacji operacji

8) realizacja operacji nie jest możliwa bez 

udziału środków publicznych;

9) została wydana ostateczna decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli 

jej wydanie jest wymagane przepisami 

odrębnymi.



Koszty kwalifikowalane
1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c 

rozporządzenia nr 1305/2013, zwanej dalej „kosztami 
ogólnymi”,

2. zakupu robót budowlanych lub usług,

3. zakupu lub rozwój oprogramowania komputerowego 
oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za 
przeniesienie autorskich praw majątkowych lub 
znaków towarów,

4. najmu lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub 
nieruchomości,



Koszty kwalifikowalane
5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia

6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu 

samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu 

mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w 

tym materiałów,

które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do 

osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 



Koszty kwalifikowlane

Koszty są kwalifikowalne od dnia 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy

w LGD pod warunkiem zawarcia 

umowy!!!



Koszty kwalifikowlane

Pomoc polega na refundacji poniesionych 

kosztów

Refundacja to zwrot kosztów po realizacji 

operacji



Zaliczka/wyprzedzające finansowanie

1.Zaliczka do 50 % (wymaga dodatkowych dokumentów)

2. Wyprzedzające finansowanie do 36,37% (nie wymaga 

dodatkowych dokumentów, poza wyodrębnionym rachunkiem 

bankowym)



Przyznana pomoc

Do 100% - intensywność pomocy w ramach 

przedsięwzięcia

63,63 % - sektor finansów publicznych

300 tys. limit na beneficjenta w Programie



Przyznana pomoc

Pomoc na operację realizowaną przez podmiot inny niż 

LGD przysługuje według kolejności ustalonej na 

podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny 

prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji 

określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu, o którym 

mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 



Warunki

Zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców 

poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji – w przypadku gdy do ich wyboru nie 

mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, 

a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji przekracza 30 tys. Euro; 



Warunki

Trwałość operacji wynosi 5 lat



Dokumentacja
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD

Sporządzanie wniosku, kompletowanie 

załączników

(Konserwator zabytków)

Doradztwo na każdym etapie realizacji operacji



Dziękuję za uwagę!

Oborniki,19.04.2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Kraina Trzech Rzek

ul. M.J. Piłsudskiego 76, pokój nr 30

64-600 Oborniki

telefon: 883 777 918, 791 222 764, 535 978 545 

biuro@kraina3rzek.pl

www.kraina3rzek.pl


